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 المقدمة:
النتائج   يقدم  أن  االردنية  الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  مركز  تشكيل   الرئيسة الستطالعيسر  الرأي حول 

الدكتور فايز الطراونة التي تشكلت بتار  نفذه المركز خالل    الذي(  20/8/1998يخ    الحكومة الجديدة )حكومة 
والمعايير االحصائية. وقام المركز   لألسس على عينتين تم اختيارهما وفقا    1998/ 27/8-24/8/1998من  الفترة  

األردنية   المملكة  داخل  االستطالع  هذا  علىبتنفيذ  )  الهاشمية  حجمها  وطنية  يمثلون   (938عينة  السكان    فردا 
اعمارهم تبلغ  بقادة    فأكثر( سنة  19)  الذين  المملكة كافة، وعينة خاصة   الرأي حجمـهاموزعين على محافظات 

 فردًا.  (581)
هذا االستطالع، والى    بإنجاحويسر المركز بهذه المناسبة ان يتوجه بالشكر الى جميع المؤسسات التي ساهمت  

والشكر ايضًا الى جميع الذين ساهموا في    جميع االفراد المستجيبين في العينتين، الذين تم جمع البيانات منهم،
 انجاح هذا العمل في الجامعة األردنية وخارجها.

ويأمل المركز في ان تفيد المعلومات التي يوفرها هذا االستطالع جميع المهتمين بهذه القضايا، ويمكن للباحثين  
 رة لدى المركز.الراغبين في مزيد من التحليل المعمق استخدام البيانات التفصيلية المتواف

 أهداف االستطالع
يـأتي هـذا االسـتطالع الـذي ينفــذه مركـز الدراسـات االسـتراتيجية فـي الجامعــة االردنيـة، مـن اجـل الوقـو  علــى ارا  
المــواطنين وردود فعلهــم فــي االردن تجــاه تشــكيل الحكومــة الجديــدةر حكومــة الــدكتور فــايز الطراونــة، التــي تشــكلت 

اهميــة االســتطالع الحــالي فــي كونــه ياــيس الــرأي العــام تجــاه قــدرة الحكومــة الجديــدة . وتبــرز 20/8/1998بتــاريخ 
المرحلــة القادمــة كمــا يراهــا المواطنــون. اوــافة الــى توقعــات المــواطنين لمــدى نجــاح رئــيس  تمســؤولياعلــى تحمــل 

اوــافة الــى ا هــار  الجديــد،وتقيــيمهم ايضــا لمــدى نجــاح التشــكيل الــوزاري  منصــبه،الــوزرا  الجديــد بالايــام بمهــام 
التعر  على قدرة الحكومة على النجاح في مواجهة العديد من المشكالت والقضايا الداخلية والخارجية التـي يعتقـد 

 المواطنون ان على الحكومة الجديدة مواجهتها وهي في موقع السلطة التنفيذية.
 تصميم العينة 

رئيســية التــي تــم تصــميمها فــي دائــرة االحصــا ات العامــة، تســتند العينــة الوطنيــة فــي هــذا االســتطالع الــى العينــة ال
والتــي تتكــون مـــن مجموعــة مـــن المكــررات، ويســـتند التصــميم الــى االســـلود الطبقــي، العنقـــودي، متعــدد المراحـــل، 

. وتـــم 1994الـــذي وفـــره التعـــداد العـــام للســـكان الـــذي نفذتـــه دائـــرة االحصـــا ات العامـــة عـــام  اإلطـــارالمعتمـــد علـــى 
 فظات كطبقات لهذا التصميم.استخدام المحا

 اســرة،( ســنة فــأكثر مــن كــل 19( اســرة، تــم وقطريقــة عشــوائية اختيــار فــرد واحــد عمــره )1200وقــد شــملت العينــة )
بيانـات االسـتمارة منـه )و لـ   لتسـتوفيعلى ان يكـون نصـع عـدد االفـراد مـن الـذكور والنصـع االخـر مـن االنـا  

بمعنــى أن كــل   اتيــا،%(. وقــد روعــي ان تكــون العينـة موزونــة  5 خطـأ مقــدارها ونســبة%، 95 ثقــةعنـد مســتوى 
 ألفـرادمفردة من مفردات المجتمع لها االحتمال نفسه في الظهور في العينة. والجـدول التـالي يبـين التوزيـع النسـبي 

 (.1دول المحافظات )الج حسب 1994كما هو في التعداد العام لسنة  وللسكانالعينة 
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 (1الجدول )
 حسب المحافظات. 1994العينة وللسكان كما هو في التعداد العام لسنة  ألفرادالتوزيع النسبي 
  1994التوزيع النسبي للسكان العينة ألفرادالتوزيع النسبي  المحافظات
 36.8 40 العاصمة 
 6.6 6 البلقا  
 15.6 14 الزرقا 
 2.7 2 مادبا
 19.0 18 ارقد
 4.4 4 لمفرق ا

 2.8 4 جرش
 2.4 2 عجلون 
 4.2 4 الكرك
 1.6 2 الطفيلة
 1.9 2 معان
 1.8 2 العابة

 100 100 المجموع %
 

 %، و نسـبة خطـأ مقـدارها 95( فردًا )و ل  عنـد مسـتوى ثقـه  700وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي والتي شملت ) 
على بعض الفعاليات والقطاعات الو يفية والمهنية شملت كبـار رجـاالت الدولـة   %(، فقد وزعت بشكل حصص5

من اعيان ونواد وامنا  عامين ووجها  العشائر ووزرا  سابقين، كمـا شـملت ايضـا ديـادات حزقيـة، ديـادات نقابيـة، 
هـذا االسـتطالع ونقابات مهنية، ورجال اعمـال، وصـحفيين وادبـا  وكتـاد، واسـاتذة جامعـات، وممـا يجـدر  كـره أن 

لــم يتضــمن عينــة الطلبــة و لــ  بســبب االجــازة الصــيفية للجامعــات ممــا تعــذر معــه اجــرا  المقــابالت الميدانيــة مــع 
( فـردا، والجـدول التـالي يبـين توزيـع مفـردات العينـة حسـب الفدـة ) الجـدول 581الطلبة، وتـم اسـتيفا  البيانـات مـن )

2.) 
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 (2الجدول )
 أي حسب الفدةتوزيع افراد عينة قادة الر 

 العدد الفدة
 78 رجال االعمال 

 75 ديادات االحزاد السياسية
 84 المهنيون 

 84 الكتاد، الصحفيون، الفنانون 
 87 ديادات نقابية

 91 كبار رجال الدولة
 82 اساتذة الجامعات

 581 المجموع
العينة   الشخصي  بأسلود  الوطنية ميدانياوقد تم تنفيذ استطالع  العينة  المقابلة  الذي  هر في  المستجيب  للفرد  ة 

 .27/8/1998، وانتهى بتاريخ 24/8/1998 الميداني بتاريخ، ا  بدأ العمل وجمع البيانات منه مباشرة
الهاتع، وفي حالة تعذر   المتعلقة بمفرداتها عن طريق  البيانات  فقد تم جمع  الرأي،  قادة  بعينة  اما فيما يتعلق 

دم توافر هاتع يمكن من خالله اجرا  المقابلة، او عدم امكانية اجرا  المقابلة مع  االتصال بالمستجيب بسبب ع
 سفره خارج البالد، فقد كان يتم اختيار شخص اخر بديال عنه.  المستجيب نتيجة النشغاله، أو مروه، او

 النتائج
 .(3 الجدول)القادمة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة  -ا

%( من مجموع افراد العينة الوطنية يعتقدون بان الحكومة قادرة الى درجة كبيرة على   25.4)  ا هرت النتائج ان
 %( من مجموع افراد عينة قادة الرأي اعتقدوا بذل .  19.3تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، مقابل )

على تحمل مسؤوليات   %( من مجموع افراد العينة الوطنية اجابوا بان الحكومة قادرة الى درجة متوسطة  38.1)
 %( من مجموع افراد عينة قادة الرأي اجابوا بذل .    47.8المرحلة القادمة، مقابل )

%( من مجموع افراد العينة الوطنية اجابوا بان الحكومة   6.1%( من مجموع افراد عينة قادة الرأي، و )  14.6)
 مة.الجديدة قادرة الى درجة قليلة على تحمل مسؤوليات المرحلة القاد 

%( من افراد عينة قادة الرأي بان الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، مقابل   14.5افاد )
 %( من افراد العينة الوطنية اجابوا بان الحكومة غير قادرة.  6.0)
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 ( 3الجدول )
 القادمة؟  السؤالر إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية االجابة
 19.3 25.4 قادرة إلى درجة كبيرة 

 47.8 38.1 قادرة إلى درجة متوسطة
 14.6 6.1 قادرة إلى درجة قليلة 

 14.5 6.0 غير قادرة
 3.3 22.0 ال أعر 
 0.2 2.2 غير معني 

 0.2 0.3 رفض االجابة 
 0.2 - غير مبين

 100 100 المجموع %
 
 (.  4 )الجدول التوقعات لمدى نجاح رئيس الوزرا  بالايام بمهام منصبه الجديد  -د

الجديد سينجح الى درجة كبيرة بالايام بمهام   الوزرا %( من مجموع افراد العينة الوطنية ان رئيس    33.8توقع )
 أي بان الرئيس سينجح الى درجة كبيرة. %( من مجموع افراد عينة قادة الر  25.5منصبه في حين توقع )

( )  34.8توقع  و  الوطنية  العينة  افراد  رئيس %  44.6%( من مجموع  ان  الرأي  قادة  عينة  افراد  ( من مجموع 
 الوزرا  الجديد سينجح بدرجة متوسطة بالايام بمهام منصبه الجديد.

و)  15.5) الرأي،  قادة  افراد عينة  افرا  7.0%( من مجموع  رئيس %( من مجموع  بان  توقعوا  الوطنية  العينة  د 
 الوزرا  سينجح الى درجة قليلة بالايام بمهام منصبه. 

العينة الوطنية توقعوا بان رئيس   4.5%( من مجموع افراد عينة قادة الرأي، و )  10.3) %( من مجموع افراد 
 الوزرا  لن ينجح بمهام منصبه الجديد.

 

 ( 4الجدول )
 الجديد؟ ن رئيس الوزرا  سينجح بالايام بمهام منصبه السؤالر الى أي درجة تعتقد أ

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية االجابة
 25.5 33.8 سينجح إلى درجة كبيرة

 44.6 34.8 سينجح إلى درجة متوسطة 
 15.5 7.0 سينجح إلى درجة قليلة 

 10.3 4.5 لن ينجح 
 3.6 18.2 ال أعر 
 0.2 1.5 غير معني 

 0.2 0.2 رفض االجابة 
 0.2 - غير مبين

 100 100 المجموع %
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 (ر  5مدى نجاح التشكيل الوزاري الجديد )الجدول  -ج
%( من افراد عينة قادة الرأي افادوا بان التشكيل الوزاري الجديد   15.5%( من افراد العينة الوطنية و )  26.2)

%( من افراد عينة قادة    42.7افراد العينة الوطنية، و )%( من    29.5كان ناجحا الى درجة كبيرة، في حين )
 الرأي افادوا بان النجاح كان الى درجة متوسطة.

%( من مجموع افراد العينة الوطنية، اجابوا بان التشكيل   5.7%( من مجموع افراد عينة قادة الرأي و )  18.1)
 كان ناجحا الى درجة قليلة. 

التشكي الذين اجابوا بان  قادة الرأي )جا ت نسبة  افراد عينة  لم يكن ناجحا من بين  الجديد  الوزاري  %(  18.4ل 
 %(. 4.7مما هي عليه من بين افراد العينة الوطنية والتي بلغت ) اعلى
 

 ( 5الجدول )
 السؤالر هل تعتقد أن التشكيل الوزاري الجديدر

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية اإلجابة
 15.5 26.2 حًا إلى درجة كبيرة كان ناج

 42.7 29.5 كان ناجحًا إلى درجة متوسطة
 18.1 5.7 كان ناجحًا إلى درجة قليلة 

 18.4 4.7 لم يكن ناجحًا  
 5.0 31.1 ال أعر 
 0.2 2.5 غير معني 

 0.2 0.3 رفض اإلجابة 
 100 100 المجموع %

 
 في:د. هل تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على النجاح 

 . حلحلة الوضع االقتصادي، حيث أفاد: 1
،  حلحلة الووع االقتصادي%( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديها القدرة على النجاح في    53.0)

%( من افراد    63.7%( من افراد العينة الوطنية، و )  26.9%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  28.1)  مقابل
 حلحلة الووع االقتصادي.ي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في عينة قادة الرأ

 . معالجة مشكلة البطالة، حيث أفاد:2
النجاح في    39.4) القدرة على  لديها  الجديدة  الحكومة  الوطنية أن  العينة  افراد  البطالة%( من    ، معالجة مشكلة 

%( من افراد    77.1%( من افراد العينة الوطنية، و )  43.5أي. بينما )%( من افراد عينة قادة الر   19.1)  مقابل
 معالجة مشكلة البطالة.عينة قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في 

 . معالجة مشكلة الفقر، حيث أفاد: 3
 مقابل، معالجة مشكلة الفقرة على النجاح في %( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديها القدر  32.9)
%( من افراد عينة    80.4%( من افراد العينة الوطنية، و )  51.3%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  16.2)

 معالجة مشكلة الفقر.قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في 
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 أفاد: . محاربة الفساد، حيث 4
في    50.1) النجاح  على  القدرة  لديها  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  افراد  من  الفساد%(   مقابل،  محارقة 
%( من افراد عينة    52.2%( من افراد العينة الوطنية، و )  32.8%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  42.7)

 محارقة الفساد. قدرة على النجاح في قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها ال
 . معالجة الترهل االداري، حيث أفاد:5
القدرة على النجاح في    45.9) ، معالجة الترهل االداري %( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديها 

%( من افراد    54.6%( من افراد العينة الوطنية، و )  28.0%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  40.3)  مقابل
 معالجة الترهل االداري.عينة قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في 

 . الحد من الواسطة والمحسوبية، حيث أفاد:6
في    31.8) النجاح  على  القدرة  لديها  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  افراد  من  الواسطة  %(  من  الحد 

 67.0%( من افراد العينة الوطنية، و )  48.8%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  28.9)  مقابل،  وقيةوالمحس
النجاح في   القدرة على  افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها  الحد من الواسطة  %( من افراد عينة قادة الرأي 

 .والمحسوقية
 :. اطالع الشعب على الحقائق اوال بأول، حيث أفاد7
في    45.3) النجاح  على  القدرة  لديها  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  افراد  من  على  %(  الشعب  اطالع 

%( من افراد العينة الوطنية، و   34.3%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  55.9)مقابل  ،  الحقائق أوال بأول
الجد   38.7) الحكومة  بأن  افادوا  الرأي  قادة  عينة  افراد  من  في  %(  النجاح  على  القدرة  لديها  ليس  اطالع  يدة 

 الشعب على الحقائق اوال بأول. 
 . تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، حيث أفاد: 8
، تفعيل مبدأ الثواد والعقاد%( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديها القدرة على النجاح في    52.6)

%( من افراد    38.4%( من افراد العينة الوطنية، و )  25.9بينما )  %( من افراد عينة قادة الرأي.  53.5)مقابل  
 تفعيل مبدأ الثواد والعقاد.عينة قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في 

 . استرداد ثقة الرأي العام، حيث أفاد:9
،  استرداد ثقة الرأي العاما القدرة على النجاح في  %( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديه  56.1)

%( من افراد    42.9%( من افراد العينة الوطنية، و )  21.2%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  47.7)مقابل  
 استرداد ثقة الرأي العام.عينة قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في 

 خ الوحدة الوطنية، حيث أفاد:. ترسي10
النجاح في    61.5) القدرة على  لديها  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  افراد  الوطنية%( من  الوحدة  ،  ترسيخ 

%( من افراد    23.6%( من افراد العينة الوطنية، و )  17.7%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  68.5)مقابل  
 ترسيخ الوحدة الوطنية.الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في   عينة قادة الرأي افادوا بأن

 . تبادل النصح والمشورة مع كل االحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، حيث أفاد: 11
مع   تبادل النصح والمشورة%( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديها القدرة على النجاح في    47.0)

%(   23.1%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  62.8)مقابل  ،  كل االحزاد السياسية والنقابات المهنية والعمالية
%( من افراد عينة قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة   30.5من افراد العينة الوطنية، و )

 الحزاد السياسية والنقابات المهنية والعمالية.تبادل النصح والمشورة مع كل اعلى النجاح في 
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 . تعميق الممارسة الديموقراطية، حيث أفاد:12
في    55.4) النجاح  على  القدرة  لديها  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  افراد  من  الممارسة %(  تعميق 

  34.6افراد العينة الوطنية، و )%( من    21.2%( من افراد عينة قادة الرأي. بينما )  58.0)مقابل  ،  الديموقراطية
في   النجاح  على  القدرة  لديها  ليس  الجديدة  الحكومة  بأن  افادوا  الرأي  قادة  عينة  افراد  الممارسة  %( من  تعميق 

 الديموقراطية.
 . دعم المسار الفلسطيني في العملية السلمية، حيث أفاد:13
دعم المسار الفلسطيني في  ا القدرة على النجاح في  %( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديه  66.0)

السلمية )  78.3)مقابل  ،  العملية  بينمـــا  الرأي.  قادة  افراد عينة  الوطنية، و   14.7%( من  العينة  افراد  %( من 
دعم المسار  %( من افراد عينة قادة الرأي افادوا بأن الحكومة الجديدة ليس لديها القدرة على النجاح في    16.2)
 لسطيني في العملية السلمية. الف
 . تحسين العالقات الخارجية العربية األردنية، حيث أفاد:14
تحسين العالقات الخارجية  %( من افراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لديها القدرة على النجاح في    76.3)

العرقية )  70.6)مقابل  ،  األردنيـة  بينمـا  الـرأي.  قـادة  عينة  افراد  من  و    %7.9(  الوطنية،  العينة  افراد  من   )%
في    23.6) النجاح  على  القدرة  لديها  ليس  الجديدة  الحكومة  بأن  افادوا  الرأي  قادة  عينة  افراد  من  تحسين %( 

 (. 6العالقات الخارجية األردنية العرقية، الجدول رقم )
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 ( 6الجدول )
 :  النجاح فيالسؤالر هل تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على  

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية 
ال  ال نعم 

 اعر 
غير 
 معني 

رفض 
 االجابة 

غير 
 مبين 

ال  ال نعم
 اعر 

غير 
 معني 

رفض 
 االجابة 

غير 
 مبين 

 - 1.4 0.2 6.7 63.7 28.1 0.2 0.3 1.8 17.8 26.9 53.0 حلحلة الووع االقتصادي  
 0.2 0.3 0.2 3.1 77.1 19.1 0.1 0.1 1.6 15.2 43.5 39.4 معالجة مشكلة البطالة 
 0.3 0.3 0.2 2.6 80.4 16.2 - 0.1 1.7 14.0 51.3 32.9 معالجة مشكلة الفقر 

 0.2 0.9 0.3 3.8 52.2 42.7 - 0.1 2.1 14.8 32.8 50.1 محارقة الفساد
 0.2 1.0 0.2 3.8 54.6 40.3 0.1 0.2 1.9 23.8 28.0 45.9 معالجة الترهل االداري 

 0.3 0.7 0.2 2.9 67.0 28.9 - 0.1 1.8 17.5 48.8 31.8 اسطة والمحسوقية الحد من الو 
الحقائق   على  الشعب  اطالع 

 أواًل بأول
45.3 34.3 18.1 1.9 0.2 0.1 55.9 38.7 4.1 0.2 0.7 0.3 

 0.5 0.7 0.2 6.7 38.4 53.5 - - 1.9 19.6 25.9 52.6 تفعيل مبدأ الثواد والعقاد
 0.5 0.5 0.2 8.3 42.9 47.7 - 0.1 1.7 20.9 21.2 56.1 استرداد ثقة الرأي العام
 0.3 1.7 0.2 5.7 23.6 68.5 - 0.3 1.7 18.8 17.7 61.5 ترسيخ الوحدة الوطنية 

مع   والمشورة  النصح  تبادل 
السياسية   االحزاد  كل 

 والنقابات المهنية والعمالية

47.0 23.1 25.8 3.4 0.3 0.3 62.8 30.5 5.0 0.2 1.4 0.2 

 - 0.7 0.3 6.4 34.6 58.0 0.1 0.1 2.3 20.8 21.2 55.4 ق الممارسة الديموقراطية تعمي 
في   الفلسطيني  المسار  دعم 

 العملية السلمية
66.0 14.7 16.8 2.0 0.4 - 78.3 16.2 3.4 0.5 1.5 - 

الخارجية   العالقات  تحسين 
 األردنية العرقية

76.3 7.9 13.9 1.8 - 0.1 70.6 23.6 4.8 0.2 0.7 0.2 

 
 

 اما فيما يتعلق باألسئلة المفتوحة في استطالع الرأي: 
اسبابا   كبيرة  درجة  الى  ناجحا  كان  الوزاري  التشكيل  ان  اعتقدوا  الذين  الوطنية  العينة  في  المستجيبون  اورد  فقد 

 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتالعتقادهم بنجاح هذا التشكيل الجديد 
 قدرة والخبرة والكفا ة )حكومة تكنوقراط(. وجود أشخاص متخصصين ولديهم ال -1
 تركيبة الحكومة والرغبة في االصالح.  -2
 شخص رئيس الوزرا .  -3
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بينما اورد المستجيبون في العينة  اتها الذين اعتقدوا بان التشكيل الوزاري كان ناجحا الى درجة متوسطة، اسبابا 
 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتتوسطة، العتقادهم بنجاح التشكيل الوزاري الجديد الى درجة م

 لم يتغير أي من الوزرا  القدامى ولم يتغير الووع والحكومات متشابهة.   -1
 وجود وزرا  جدد وهم في بداية الطريق. -2
 عدم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. -3
 

ا  وأورد التشكيل  بان  اعتقدوا  الذين  العينة  اتها  في  اسبابا المستجيبون  قليلة،  درجة  الى  ناجحا  كان  لوزاري 
 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتالعتقادهم بنجاح التشكيل الوزاري الجديد الى درجة قليلة، 

 عدم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. -1
 ليس هناك تغيير.  -2
 عدم استقرار الحكومات وسرعة التغيير.  -3
 

ي العينة  اتها الذين اعتقدوا بان التشكيل الوزاري لم يكن ناجحا، اسبابا العتقادهم بعدم بينما اورد المستجيبون ف
 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتنجاح التشكيل الوزاري الجديد، 

 لم يتغير أي شي . -1
 عدم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. -2
 المشاكل التي تواجه الحكومة. -3
 

يت فيما  الى درجة  اما  ناجحا  الوزاري كان  التشكيل  ان  اعتقدوا  الذين  المستجيبون  اورد  فقد  الرأي  قادة  بعينة  علق 
 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتكبيرة، اسبابا العتقادهم بنجاح هذا التشكيل الجديد 

 حكومة تكنوقراط واالهدا  محددة في كتاد التكليف. أنها -1
 حكومة شباد.  ألنها -2
 ع الرجل المناسب في المكان المناسب.وو -3
 

اسبابا   متوسطة،  درجة  الى  ناجحا  كان  الوزاري  التشكيل  بان  اعتقدوا  الذين  العينة  اتها  في  المستجيبون  وأورد 
 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتالعتقادهم بنجاح التشكيل الوزاري الجديد الى درجة متوسطة، 

 المسؤولية.  وجود وزرا  سبق لهم أن تحملوا -1
 تتألع من وزرا  قدامى لم يفعلوا شيدا ومشابهة للتشكيل السابق. ألنها -2
 حكومة تكنوقراط واالهدا  محددة في كتاد التكليف، وفيها وزرا  شباد.  ألنها -3
 

اسبابا  قليلة،  درجة  الى  ناجحا  كان  الوزاري  التشكيل  بان  اعتقدوا  الذين  العينة  اتها  في  المستجيبون  وأورد 
 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتالعتقادهم بنجاح التشكيل الوزاري الجديد الى درجة قليلة، 

 عدم وجود تغيير في تركيبة الحكومة الن معظم الوزرا  وزرا  سابقين. -1
 وجود وزرا  غير متخصصين في بعض الوزارات. -2
 المشاكل التي تواجه الحكومة. -3
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 اتها الذين اعتقدوا بان التشكيل الوزاري لم يكن ناجحا، اسبابا العتقادهم بعدم نجاح  وأورد المستجيبون في العينة  

 معظم هذه االسباد فير وقد تركزتالتشكيل الوزاري الجديد، 
 عدم وجود تغيير في تركيبة الحكومة الن معظم الوزرا  وزرا  سابقين. -1
 المشاكل التي تواجه الحكومة. -2
 ابقة التي لم تفعل شيدا.امتداد للحكومة الس -3


